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 ا ثا يتب

 | شرير مصخو ؛ تورو صاع ناضالا لح نأ هاد
 ”هرتثرعم» :ءلومؤاه ابللو ةاهلضملا ل عحن

 عضحرب اشي وليو تا نصورذ |ذؤضحو ب ماضل وطن ]
 0 0 اجلا وبااؤع مدا صلاو « هتاقولح
 |مطاسإونلا#لزالا وضح
 0 ا نالت تعم! كا ظلي

 1 |!باب نس وس .ة ولالا تاتولكلا 1
 هلئالصر ع تيدا لباد نمو تصرل | وسالا باد نممسو

 ا 50 مرد تزن ليسو ريجتو ملاك وريلع
 ١ يعلطإو اه 0

 ظ ايف ىرلزد + اىكارد| نع دلك نيتي
 | دلؤسم ِ 51 00

 ١ نمل 3 اريدركلا أ امل دبس ناو هجرجسلاب ياللا تعضخقح 0
 ثيبح ةنعقرصلاّودل ندا | «صمن الإ اهسالا هلل بان ل ظ امن

 كالا لكان دنس يانا تاسلادامرلا <ئلاق
 | لص 1سم 5 | ءانعت | الاطلال جانإ 0 ظ

 | قبس 1211101 :مالسل لكيو ةكبلع
 بيب 43 ايف كمل ]طن ناكتنإو ث هب ان 2 ةكاعزمب

 يزن هضاخيا :ن وتم صل ونصح نما
 | ةقييلكدوجرلآ 3[ وابد مانملا نمد هدلا عدوا اند 0
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 ةدعإعم اقرادزع فيفري نوايطكوو ها ظ

 او رباح نال ل صامل از اقف ٍي
 يشم بر دل نكس الل «نكله]راصنل دولا ٌنوصواع
 ىلا نول ملءالو ؟ذعول 1 0 ا

 عل هذال م]رحإدسننب ترادالو وسو

 رع ا وزوئا دب كسخأ ملع ناسا اهنا اتناق كشاف "
 هبضلا نمباتحت اعبلع كتوإو ميصنكا نه لاكيتوم

 نس و كشيز ابو « ؟دوبعم نس كيّتربزغ« 100 ظ
 ياهلا اوتسالا فتنس اره تلف ناءكلاف تدبسع
 0 اانهش تل تخدم «فلوكا هول او
 اهاضيوع هقباتنلا كك عطا زباوركا شذ هايم
 5 معلا ةسوسك ا عدوصلا ف" الخلال اشمالا

 ٠ لوو هل اشإلا ارد ؟هاترلابيبانإ ىف لعمان كل ايرستو ”
 يساعد ا هلاضإلا

 «ناماوا اع |بحاصوهأم .

 5 1 1 يع ظ
 . هوب نيزبادل نيركل جر *هنعالحل ناو

 ا الالا تائكلا ان 120+ ظ

 لل اعانصتسن اكؤ هو «نيعن هنبعت عمورتت 'رول طحش نارتو 2

 ةرصح2 التبر وجلد ملا 1 رلكن ناانوحا هلم
 اهيتستيالا مدارج رجولان ياسو نايت داطم؛ ديل
 أشنا ودام "تترعمورمإلا انه انلعخلمإ
 ا ا 1

 كل هناا نأ عج ترا نيب قففم نال يبلمبإا ظ



 ْ ان ايززداعمدجلاو : 0و ضبا توكل

 00 وو 0 ]
 0 0 ندا ع نئاضإثتودوحجم :

 )امل و ملآو بحر انما ثماقلطم فضال ٠

 ١ لاقت تارت اسنبو اهسلاءن إلا فن خخ اسال
 / لاكن لاكش ب انهو + وب باول دما داون تاماتلا

 | نااعل ”اندبارملا خان باطلا ىل+ بويل دعت ١
 ١ اهلل يور _ةنو روصو سن خل اررصت وأم

 || تقدؤجطنلا انين ىلع ظان!!روحز :لايطل اف وصح عون
 1 / ع 0

 ش .بصنأم حدد 0 4

 ١ : يضل ىل ءانلخيو 0 4

 ١ 00 ا ا ال 0
 ١" ناننحإ/نأتنصددالو دججولا نا ]بنتها ناكر ددتملا»:

 إ 0 جولات بل اكاملبختبو م :ردعلاو ددولاىلا

 7 العال نايملنا دهدوولاف لا مرخد رق لاند د
 ١" هطعشنجو تلالنحنإ ةانمعماغاو نقلد علان عنب دمملا

 ظ | 7-5 هادا وانتا |نعناترابع عملا هجران

 0 10 نال نساء كوو كم
 ١" لظظوالا نمد ولاو مدعلان اكوا فرمان !ىأمعدحم وسلا
 ظ امير اهل ضايبل اوداوسل اكجوجومل !ىلا مجرنلا

 اك لدا ةنااكاج و جومزكيمل اممدعم ناك اض) ن كي

 تيمرلااذعب صخجبلت يرولاو مامالات



 يل
 ١

 ناسا هدنيك) يقذافأ
بايورقممبعفا دصومدوي ل ل سشوأ امم لاعظجعلا ١

 ةيس

 لفملاش هيباالا يارس درا درجملا ف كتلكر وشن داون

 هنيعؤوتلادوجف ىلوالاهبتبملا تازمكالت اررخولا قرأ ناف

 ندعو انك ةتيرملا و” يل اعل ناب ميسانلا ورمل فو

تلال بنيرملاو ان هعااولع لا طتكيشمالاةنيرم ا كاورلعلا
 دوج 

 فلات ها دجوو مضل اف درجر بألا متؤزملاو ظانلالاخ ظ

لا حار هرلعلا ضرما دعا تبازل نما:
 كل دا

 1 كككزكناك نأن رداهسوتانلع متم تنوي نيدبالصحطنلا

 بأ عردقل ا منورلا تغني اذا ىرد يم با

 ضر ريرمو] تأت ملعاشبونن هدا
0 

لل :رناك سب انلع ةنس موبلا أن : دمت ظ
 ه

 مرخجلا مارل خانات بنو متل ناكئنإو بارع دولا

 مجدؤرل امينولاب وؤصن قف تحج ةنأ ين اعلا ةئو كييحما |

ابنائانابنان ناب اان لك قمراسالا رهّرنحَت' ١
 كم

 ا ٍ

 ضخما عد دريِم دجمد|ثيعئالتامام .

 أنجايخعإ صاع ا :ىلاوذاضالاب |

 0 ا حم يالا

 هع ل بت ولكا ناين نممدنسولعلاامناهدس ىلاشاضالابوأانبلا ظ

 يعل هت يما دديعو ىلا دج فم دزماعش تيوتا دوو

 كيوبوات نفاد !طضملا ١١: أنفو بلا قونس ار سو نا:

 1 ادا فوض نزل ا اع نأ 22 ا
 ظ

 0 |نا



 5" 3 لس

 1 ا امرا تاك ا 77: دو * ظ

 فدعا 0 ثوبي اماق لوغو
 لس هن ديزوتاكلاف ا 0 0 ْ

 ' ىضى رز تو | هانعب]ةعبت
 | ا م ليلا دبلوم انهو هانسم
 ء١ت ريف ]وبدت ىاكو نجر قوعمانف :-
 | تيلوازجررحأ ان ادلك فدا تر ان نع ز مج هدنحنإ تام
 | رمز ديوس وعريدت ناالا كسسيعم لذا
 ٠ | هل | ندرعطتم | رسولا رلدلا شوجو دن لفريق
 | منعوا ناذ مارا كلا هيهرلا ىأرب زحام

 | مالا ةدوجوم .رياغلا ىج جومابزر نا اذه نم عر خت اكمت نأ
 ١ محنالنا نمار دوجولاد اشد ]وضد رف هلشم هلرم] نيحل | ىل مجوهجم
 ا ىطش نا انْوْندانهرسس دلو دوووملل صير ووجولا ن] ذيع نم
 ١! ىهامولمب لنرلام كوكو مرسلا ى] هرج لملم نلعب ذم
 ٠ ا ا لات لعد تامواىلاممنت مام
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 اجمال نانتاسو اتسدلوريرتا باطلا يعدم 5-5-7

 الص|ن[مدعرلا كامدخإو رار عيمرمدناعسوت نأ انه داتكت
 : نمله مواباك إو ,اقملا بولا ف مخناو

 عقفدرجيسل اًسالاؤ ركدجسلا نزف كيرا ولد انج شوإو

 ىداةؤت

 أأهبا نعدعالا“

 4 عليبامارمبداتكة حدا مهم ةيَسْلاَ لوكحلا اهب أبل
00 

 0 الج نافلة ره نعل نوي بالخل ال بانك كت)

 هدينحتن | يا كنلانيرلع ةدادلا ما امىلع

 ام امزويهي زان اماميننو نوت بمجم ينك كالو ئلتسلا

 اتلاف نوكت مر هامل عمدا عالقة لل ةدوجت ذل
 رز ومتالمل سلايل سمنود نالت

 | ةقبقحمل )إو ةطصي ديما كيقمالو وص عر يل هذا] هيملعلا |

 اثر كاكلإصجولذ] ىئنمنلا ىف مع! ضع | هلا نحمل ا ونلاالا

 اكنالااهبلةل!)يسمال نإ ناكل ناذ رب با نص نركداوعرلا عجيل
 طبضإلم )نكسه شتنلإ ىدلا ثاماننا ,دازع تيما يدب كك ١

 ا ا تءادن نلت ص

 هنبكشترتوم ادع 20 ا :

0 
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 11 ظ ظ 0 ظ
 . مهلا مد نعا يئن كل قعام كدالول و هج وسور تمزج رلعلا 20

 رتل هوجن اهدنض وجر حلاالا كنز سيفا ةرجي ماعلا لوصن
 مودل ّئاضاوأ نبض تينا ا قدور جابو | دنع وعلا

 | امورع يرن تنا اننا ءانيابوه جوجو ركزإ هضا حدس 0
 قف طم لكزاارىءتمضا|ملوم هس لل تسعنم 202

 هدهز هذ اوي هلار دنا ىنلاذوجولا اذه تصتب ةجعوماصد]
 ءاسف ]نمر ولو ..نااوهازهو اهنهدنا اش نسخت نأ هاف ءلسسملا
 | . لرايتحاالا ثوان اوجد]ايرجرامإ»انلبحتتض هارعأمو ثاءدسحلا
 | 2 اعحا, ناكأمو دحر إف جحا اك نسجزرصخ جونج

 . ىلعوهامالو ناسالا نا إو راصد رطبضن لولا ذ دوج 00
 لاصحام] ثداحاءالز) مول ارجل ذا ٌةلزإإ عل اهب ول عدامل ةدرصلا

 ياا! ير هطيئل ىرلا ملا ا
 .باسنإل] نجتيل/ىلءاصل اوفي ناس 56 1 باسإلا نائل /ىل ءاضل اوفي نازل هروص عرس اا ناسا

 روع نادم فاك _ونت نارقلا تركنا نكبدتت
 ١ تمم هد روجعنل ذل ورجال لاى اعني قرط
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 يضل ا كد رمانهض ا نوكت نا. زدال ادنع عوز لابو لعل اَناَعن طور نم
 اذجاو ادحاد در جودا. ممول نااهطرتن نمزكل افياييعا ل تحإ دوجوم
 امودعب داو هملكفرخا جوجو م مظياردج وتم تادجومو
 هعنخلاتودوجولا كاتب كييوززو افاد ككلعن ككل تم وهف
 هدفمطحاب نماوؤاع) د ازإو اهيابع) ةفرعم تاوصلا عامس يلو
 ةديقح_[نوايودعم ودام مدفتام ئابس لع مودعب ]كانه

 انهال|ليبسال تا وجو ئرجاوإ لتم ةدال اهبصاكأردا_كنرع '
 اعيِنعو ون د دووم صيصكبختمملاعإل دا ةءورطو
 هت وصوفع نوكي نا امإ هاوسرمولع ماكو ال ردم طسنشب ٠

 اس اعدوكيدبجولا !ز هيزند ةدوص نصح ىلعو] دال شب ضف اهل اكم
 ابامم] انولع_يسني لعل! كيو همم عونا تدابواخملأ

 ظامل كر ع كءاريع دفن هلو دووم كش ا ىومعابد دخ
 كارد اوهاز هو لطملاو هبحالا صل تاخد نا ةيبظنلاث ع

 لكى فا معالم قرا انامد)اممهنتف نوكرال ناو توكيد نامي ١

 ىفعاضاإ اا ركن ىتن روس ط عرج نصن ”نسناندّتنالودووم]إكق |

 ميامى شبنو وص عوه ندور زر وصى ربا مرنم منروص
 انصب صل ا داذ ىتب اذ د _هزنيال هروص 1 جوه نيولعه تن

 سضحاو مهسا و لاذ لعرب 3 ىزملا طوروب ث فنو لدمنُف
 ىل امتردت ! شن نا مك الكفل !صلخو نهزلادجو بلقلا ٠
 ئاعنالملعلاو اهل جامل ترم الت لعاشالا تاو بعات |
 ىلا عنيوهالو )جالو سيل ضخ روت اهانعاموا هاوس أ

 دوجولاب ئصتبام ارم جت دلك اييالا هره فأما وفنف تمماذا

 جل و و
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 هاب يع ساند 000
 0 جوججولاقلطم
 رانيا ولو *ملاعل انما ريالا تاومساع ْ كا !واملاب تعربملا ريما جوجرملا وهو كاغنهنلاب . ظ دووم وس و بصللاو اوهدا «”.ارل كرسبلىذلاكبرتلا ظ "ديلا زاجل لا مدامعيت نا يقنئالعنا نطل .تولاوهز 5 امههربدبو اهلصنسو اهيمدتبو انزلاوايشمالا عب
 0 | اقم انفال 0 "نيالا تيل نسبا: ظ تصتئال نو ردا حلول |[ يملا ل [نتناب ةيدرحال او | زلملاق ف وإنما ةرملأ لو جوجل, نصنبال ىذلا ثلا نفلا طنهد يرحاوإ هيلو, ل سيري سس افلطم| وجوم 01 1 | عض ابلاورهاطنا زاهي منال كلو العروش نمل مثدرحإو متبل ظ تت ازد :ارةلو[لذيمل تن] تلذذ ةاتزحالاو لولادس؟اج ظ 1 ناؤما سلا انها يشل ناار نحل 0 00-3 ماعلا !نولاىلذ وام / ةز روتملا لازصو قامت ,رمرلإو ثودخلاذاذ | دوو يلدال هدير يقل تلاها ايودساو ملاعق | سلااصب|بلعإيسئالزا /ئلللرال نرافجوهر ,”مرلابزإ د تددخمل الو ابا سيلا ساو الو نولزو تان دحلان : كانزلا مرا نم, لى مع ١ ظ اليمون ن ل يضرموا تنم. ملعت نايزلا . ىنفافالن ايزي وع نموناذإ لعمار يزتهكدوجولارةدقنسم | ىهانط اا خانه افراد هلا !نهزخلتب 2 كوولووم نورد ندا لن نأ هيةئازلالا نم كا ذراعي تاساإو تن تدارشخلاو باودل|نم

 ١

 1 ا
 تدير رم ع سل 0| يقع

2 
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 لاي هل امو دعم الو! ججومال هيوكم د انزل كلتذ هداب:"كلاذع

 انم ماعلا تجداكملا 5| تاكملابهدذاكو ] تعطل ملاعلا

 املكم هدرا تلال ةايدل كفو جمل جول ل ضاورملاملالضإ ٠
 نسم ظتلادل | تكا انهن كو قلطلا دوجوم لا ىسملاعل! بوه |

 نىتلوثعملايلكلاملاعل(نياتح نتي جوه كاان فملاعلا ٠

 ناق أئداح دال شع اميرزميددلا فمظيئىزلانهنلا
 رهانملاهوحاذن][ت لق نام تقدصولاعل وهنا انه تلق

 نعم او ىلا يل الو ملا غل ! سل ىدإ تلق نطو تق دص ذاججتس ١
 فثدودهلا ماما معالا_لكل اوهو هيلع معبانهزك تف دصدب إن

 .ايواعل ءاستناروستدو تادوجوملاددعتب ددعتبوهو مدقلاو ٠
 ىه الوزينعومتر ملاعلاوهوزتلاعل اوهالومودعنالو دوجومالوهم ٠

 ىدسر> | جئت لاش مامضد] ةبشنلاو نيووحولا ف نرياغملا نالربع ٠
 انممضاولثم ثتدخ نااندرا اذان ةبش مامذنالاو أم ةدوص ظ

 كونإو ثلئماندتف نايرادردلت توك اصوصخح اماه ارح ٠
 مهل لكلا مولعم ناركالاو فاول كلوني ليكشتلا نمدكت
 للشاب يطد ناكمو زازتمالهو كلدرعد ل قعو ناسإو كلمو
 امرجحتار |رلملاسازجرلاس.لا بتال مامي ايو الختم ام.

 لحل مال لزفات نمالدسواولع ل بصقتلاملاع ترحل
 تاذ ف قرصتو لاؤلاوهونلا انهن اكون دحمازهممولا
 مضدعبن اكل فرللاكلا نافذ تفدسح عل اهلارسإ هذا تلق نا انضيا كاذلو
 ميرو اولا نككو مىعداد ججون فص ال لاح 2ع ازهو نيعلا
 قضم ام زمام ب ضتتلا نم املا تلاسلا تن هدنمطتب اب قاعتب

 ا
/ ' 

 ع«

 ب
 "د



1 

 200 ةاهاضملا يمل كرك هبانئلعناقرس اهوار ئماراصم ظ
 000 '«امزلانمؤراشالا نمو ٠

 ناب ةدنل قانينعنالل عزحتإو تكول ماعلا
 ظ ١ أو دحاو هو ع كرز جوه رك هو ناكمال ارت

 ا | ميلا سلالم د د نسما لنحو نيك نها ةدنع
 م ارهاب دناكأمل نمنإ وهون كاكدالانقوتسم نواب لا

 ووزع (ىرياعهد اطصونللملاو ترلالد ت دن قف سجد ثوم
 | 0 ع تنيرولس مهر نحو شل

 | | لفل يشل حرز دن لا وبنك ورابع ل

 1 | كيال سلات بجتسإا كانا تاخذ الىنل,ئلل نعإض منن اددعو
 ١ الملا: لاننا واقل ليبسا لذ هواملعويطرطء انك ةَشبقحرع
 ١ هةيعلانصتيالو رجال ىئاإ ئكانم ةيضموع املغمب نوليرك»
 ظ ركزت سارا هلا ىلا ةدأمالم ثمل بج نملابالو
 ١ عام ول اتحالالاء نادل اهل صان إملأ اوزينمأو ؟جواتلاو
 1 ليغاوقرسنلا و مز فم زيفلا نشا وتزن اورام قكأك

 8 ةرموصانما ة يذم ناو سعإو ارز قرم ًاصننإ,ة يللا ةرضتنلا 1
 ' 0 ا وي هدجوعل اى هصوصخم

 دم هاب هاا
 12م كنك
 ل 2

 ا

0 ١ 01 ” 1 ,ٍ ١ 'ّ ' - 

 ا 839 . 1 ا
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 ا 1

 تمااتلنلاو تاويل متنا ىيع دوج ريع نمرل اب ذاك موجبلا أ
 دنس ا ىلع انت الو بصق هلع صال طم نتف تايولال تاةاَنل اهنع تغتال اريمس ]لى ج وجيم اضن يح |

 ةنمعل اواو لام هدااوهمتما,نالا باب سؤ ربت ةةصوإو بال
 92 تس طن ل لس !تانص نم مولا ايد إيل صاح هب

 تاكناؤ مدوصالو هدإ صك اكش (ِ اهانة ماك تود نأكم

 لامة بلا وا بهات ماصرر تما رطتشلا
 ةرارغا داق ةعيبطلا وق تاه ريع رملان انزعربعملا ةمانلامشساجورلا

 سين“ نيررعشالا دنع | ذالاعاوملاورماسجحملا ةزمارجالا ضف تاكل
 نك هنن مونيال ةريسلنلابلبتد ب ركاوثمناذي ويلا )بقيالة جرم
 م[ سنو كو هاش او'ضابيب اوداوسلا ض]ء ال اكعرع شلك
 »» ثصاعألا نيب اهانركو ولا تاوزلا مهني ثدحيام عر“ بسنلا
 اع 'ييصولاو انساب زءاتملاو”ددحلاو'نامزلاو نيكل .

 لادسنت فرو ستنب ؛:دادوجوملا ره نيدحإو لو (لعنس ناو العتب
 + علاو"قوملا مز كم نامملاكنبالاف»امجركد يل انه جالو نريبتايسا
 هيلا امزل ]و ؛لاوحال اربإس و: فسل/و وصل اك يكل و "كلذ ةانبشاو
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 ا أ أى قعدعل اج ناؤاعامو هعاسلاو ليشلاو رانئلاو نئلارعويلاو
 كاقزإعر مالكل ارتست ايدو ٌتتاحلسلا علتو نإروالاو سد املاك ظ

 زدوجوملاو
 و2

 || صحانهو منل نلادنع :بولاكأ عفش نلو ميلا ]هني ناد ماكحالاد
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 تاخالاك مشل 'لالإو نالاد بالاك هنحاصالاب كت كياخدب ام

 َ 0-0 نلاة شاملا هزهو نارا مارح شم هلكت ادجدل
 : ”١ يسم + داجوجوملا نم هانركذ :دابرباس نيب نم ءذحو

 د - ير راسالاف اناث دف ترلآعلا هو
 ظ | اننعرزتت اهل :تعر سرظحوهد 2 ارحموا العلا
 ٠ | تسعه د بعوامل الان
 ظ | جلا افلام ذا للسلم اكن هه ضاضالات مجدل ضد! يهأضم | | ميطابلاو ضو ماقول نم هاني ذأمج عرسايرعل حاره اضم نر الغلا
 | يسيل بدرس ب لدلالاو مرا /لبتجل اعلا نمزج ظ ١ لكةدافمكلبتيدل ترد زجرلل م اوسادو ايئبصم ارق تادوجؤلا
 ظ ولاا اع فاضت ل |ميلعروج دا نمد دباو دال هداج سولو
 (ةن 2 نوادر فانا اتا ملاعل | طع ..علاكر لهاا
 1 اهالي يسن نيل ماكن ينبت وذ ناسدالاو ميدداسلا
 ا تطل ناك هقول رنهالا

 ب يملا ورلاعلاكن اكيد نكيملو تلكمون| ثيحنم ]

 | وو



 الآ نست :اانن لف طرهلمبو ددناجن ا ضال راضح كاف نع |
 أخا 0 دذإ جرجولا فايا امهضداوارو جو مومظلام |١
 ظ 0 مالسكاريلعوسوم لمجد ورؤلسو ميلع الص | ١
 نياناسإمسإ همك نيرزتلا ناعناطلارارسلجحإ و مدوتت صل ١

 هوت انكر ادلعب تاير يووم ظ
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